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                   Bilaga 
 

AVGIFTSTABELL   

           

De regionala miljöcentralernas offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga pre-
stationer för vilka en fast avgift bärs upp 
 
I Beslut 
 
Miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) 
(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen) 
           
           
           Euro 
Skogsindustri 
- fabriker som tillverkar spånplattor eller plywood eller andra träplattor  
eller andra limmade eller laminerade träprodukter (40-70 dagsverk)           13 500 
- upplag av obarkat virke i vatten (7,5-12,5 dagsverk)               2 500 
- träimpregneringsinrättningar (15-25 dagsverk)                5 000  
Metallindustri 
- gjuterier eller andra smältverk eller varmdoppningsanläggningar  
(30-50 dagsverk)                                                                                                                10 000 
- kumulatorfabriker (15-25 dagsverk)                                                                                 5 000 
- valsverk för järnmetall (40-70 dagsverk )                                                                       13 500 
- smideriverkstäder för järnmetall samt valsverk, smidesverkstäder 
eller dragerier för andra metaller än järnmetaller (20-35 dagsverk)                             6 700 
- varv (20-35 dagsverk)                                                                                                 6 700 
- anläggningar för ytbehandling, anläggningar för tillverkning av  
mönsterkort, betningsanläggningar, fosfateringsanläggningar eller 
anläggningar för anodisering av aluminium (15-25 dagsverk) 5 000 
Energiproduktion 
- kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar, vars 
största bränsleeffekt är  
 - över 150 megawatt (25-43 dagsverk) 8 400 
 - 50-150 megawatt (15-25 dagsverk) 5 000 
 - under 50 megawatt (10-18 dagsverk) 3 400 
Kemisk industri 
- fabriker som tillverkar oorganiska baskemikalier (50-85 dagsverk) 16 800 
- luftgasfabriker (7,5-12,5 dagsverk) 2 500 
- fabriker som tillverkar organiska baskemikalier eller metallorganiska 
föreningar eller fabriker som tillverkar enzymer (45-78 dagsverk) 15 100 
- fabriker som tillverkar färgämnen eller pigment eller målarfärgs-,  
tryckfärgs- eller lackfabriker (25-43 dagsverk) 8 400 
- fabriker som tillverkar plastråvaror (40-70 dagsverk) 13 500 
- fabriker som tillverkar plastlaminat eller latexer, gummifabriker eller  
limfabriker (25-43 dagsverk) 8 400 
- fabriker som tillverkar konstfibrer (60-100 dagsverk) 20 200 
- fabriker som tillverkar sprängämnen, andra gödsemedel än 
sammansätta gödsemedel eller mellanprodukter för dem, 
bekämpningsmedel, skyddskemikalier eller biocidpreparat eller 
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verksamma ämnen som ingår i dem (50-85 dagsverk) 16 800 
- läkemedelsfabriker eller fabriker som tillverkar råvaror för 
läkemedel (25-43 dagsverk) 8 400 
Upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen 
- upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form 
 - isternernas volym är minst 10 000 m3 (25-43 dagsverk) 8 400 
 - isternernas volym är under 10 000 m3 (12-21 dagsverk) 4 200 
- anläggningar där hantering eller upplagringen av hälso- eller miljöfarliga 
kemikalier är omfattande, enligt kemikalielagen (15-25 dagsverk) 5 000 
- förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller andra 
anläggningar för tillverkning av flytande eller gasformigt bränsle (50-85 dagsverk) 16 800 
- andra anläggningar för tillverkning av fast bränsle eller anläggningar 
för tillverkning av elektroniskt kol eller grafit (20-35 dagsverk) 6 700 
Verksamhet där flyktiga organiska föreningar används (20-35 dagsverk) 6 700 
Tillverkning av mineralprodukter 
- cementfabriker (30-50 dagsverk) 10 000 
- kalkverk (25-43 dagsverk) 8 400 
- mineralullsfabriker (30-50 dagsverk) 10 000 
- fabriker som tillverkar glas eller glasfiber (25-43 dagsverk) 8 400 
- tegelbruk (15-25 dagsverk) 5 000 
- gipsskivefabriker (25-43 dagsverk) 8 400 
Produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning 
- läderfabriker (20-35 dagsverk) 6 700 
- anläggningar för pälsberedning (15-25 dagsverk) 5 000 
- fiberduksfabriker, anläggningar fär fibrer eller textilier förbehandlas 
eller färgas (12-21 dagsverk) 4 200 
Tillverkning av livsmedel eller foder 
- mejerier eller andra anläggningar för uppsamling, behandling eller 
förädling av mjölk (15-25 dagsverk) 5 000 
- sockerbruk eller sötningsmedelsfabriker (25-43 dagsverk) 8 400 
- stärkelsefabriker eller fabriker som tillverkar stärkelsederivat (25-43 dagsverk) 8 400 
- fabriker som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor 
eller margarinfabriker 825-43 dagsverk) 8 400 
- grönsaks-, rotfrukts-, frukt- eller bärproduktfabriker eller färdigmatsfabriker 
(15-25 dagsverk) 5 000 
- slakterier (15-25 dagsverk) 5 000 
- bryggerier, jästfabriker, alkoholfabriker eller alkoholdrycksfabriker 
(15-25 dagsverk) 5 000 
- benmjölsfabriker eller fabriker för tillverkning av foder eller foderprotein 
(15-25 dagsverk) 5 000 
Djurstallar och pälsdjursfarmer (3,5-4,5 dagsverk) 840 
Trafik 
- kemikaliebandgårdar och terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier 
förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till 
ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel (12-21 dagsverk) 4 200 
Avfallshantering samt vatten och avlopp 
- avstjälpningsplatser 
 -avstjälpningsplatser för problemavfall (25-43 dagsverk) 8 400 
 - avstjälpningsplatser för vanligt avfall (20-35 dagsverk) 6 700 
 - avstjälpningsplatser för marksubstanser (10-18 dagsverk) 3 400 
- förbränningsanläggningar för problemavfall (80-140 dagsverk) 27 000 
- förbränningsanläggningar med avfall som huvudbränsle (25-43 dagsverk) 8 400 
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- anläggningar eller platser där sådant problemavfall som uppkommer  
annanstans återvinns eller behandlas (10-18 dagsverk) 3 400 
- komposteringsanläggningar eller andra anläggningar och platser för 
återvinning eller behandling av avfall än de som avses ovan där minst 
5 000 ton avfall återvinns eller behandlas årligen (7,5-12,5 dagsverk) 2 500 
- reningsverk som är avsedda för behandling av avloppsvatten där 
personekvivalenten är minst 100 personer, eller avledning av kommunalt 
avloppsvatten som omfattar minst 100 personer annanstans än till allmänt 
avlopp (4-6 dagsverk) 1 300 
- sådana reningsverk för råvatten som använder ytvatten (4-6 dagsverk) 1 300 
Andra verksamheter 
- i verksamhet som är avsedd för militära ändamål, såvida den inte ingår 
i tabellen ovan  35 euro/h 
- andra miljötillståndsärenden 35 euro/h 
 
Avgiften bärs upp till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats 
som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 35 procent hög-
re belopp, om arbetsinsatsen är större. 
 
För behandling av en tillståndsansökan som gäller en väsentlig omställning av verksamhe-
ten (28 § 3 mom. miljöskyddslagen) uppbärs en avgift vars storlek är 50 procent av avgiften 
enligt tabellen. För behandling av en ansökan som gäller revidering av tillståndsvillkoren 
(55 § 2 mom. miljöskyddslagen) uppbärs en avgift vars storlek är 30 procent av avgiften en-
ligt tabellen. I sådana situationer som avses i 5 § 2 mom. lagen om införande av miljö-
skyddslagstiftningen (113/2000) uppbärs dock en avgift enligt tabellen, om den arbetsinsats 
som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett tillstånd som 
krävs för ny verksamhet. 
 
För behandling av ett ärende som en kommunal miljövårdsmyndighet överfört med stöd av 
33 § miljöskyddslagen uppbärs en avgift som motsvarar den som kommunen bär upp för 
behandlingen av tillståndansökan för verksamheten. 
 
För behandlingen av ett tillståndsärende som gäller en helhet enligt 2 § miljöskyddsförord-
ningen (169/2000) uppbärs en kombinerad avgift så, att man till behandlingsavgiften för en 
verksamhet i högsta avgiftsklassen adderar 50 procent av avgifterna för de övriga verksam-
heter som ingår i helheten. 
 
Andra beslut enligt miljöskyddslagen 
 
Behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar  
tillfälligt buller eller vibrationer 340 
Behandling av en anmälan om verksamhet av försöksnatur 840 
Behandling av en anmälan om en exceptionell situation 340 
Behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark 35 euro/h 
Beslut om godkännande av en övervakningsplan 340 
 
Beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996) 
 
Undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram 170 
Undantag från förbudet att ändra en naturtyp 170 
Undantag från förbudet att förstöra eller försvaga förekomstplatsen 
för en särskilt skyddad art 170 
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Undantag från förbudet mot utomhusreklam 250 
Undantag från bestämmelser om fridlysning av arter 70 
Tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu 
eller för byte av fridlysta arter 70 
Andra tillstånd enligt naturvårdslagen 70 
 
De undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården är avgiftsfria. 
 
Andra beslut 
 
Behandling av en anmälan till avfallsregistret 100 
Beslut om godkännande av en övervakningsplan i anslutning till 
ett tillstånd enligt vattenlagen, där innehavaren av det vattenrättsliga 
tillståndet inte är staten 170 
Beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 
- beviljande av undantag 300 
- avslag på ansökan 150 
Fortsättning av ett byggnads- eller åtgärdsförbud som bestäms för 
uppgörande eller ändring av en generalplan 90 
Undantagslov enligt 41 § 4 mom. lagen om allmänna vägar (243/1954) 90 
Förbud eller begränsning enligt 8 § terrängtrafiklagen (1710/1995) 
- positivt beslut  340 
- negativt beslut  170 
Förbud eller begränsning enligt 15 och 16 § vattentrafiklagen (463/1996) 
- positivt beslut  340 
- negativt beslut  170   
 
II Intyg, utdrag och kopior 
 
Diarie- och registerintyg eller utdrag 17 
Lagakraftsintyg  35 
Kopior av handlingar 0,70 euro/sida 
- expeditionsavgift 3,40 euro/försändelse 
- styrkning av handling 3,40  
 
III Andra prestationer 
 
Utlåtande om bedömningsprogram enligt lagen om 
förfarandet vid miljökonsekvensbedömningar 
(468/1994; MKB-lagen) , om projektet eller dess 
verkningar sträcker sig till 
- en kommuns område 3 400 
- 2�5 kommuners områden, varvid utöver 
föregående uppbärs en tilläggsavgift för var 
kommun på  840 
- sex eller flera kommuners områden, varvid 
utöver föregående uppbärs en tilläggsavgift 
för var kommun  340 
- avgiften kan dock högst uppgå till 13 500 
I MKB-lagen avsett utlåtande om bedömningsrapporten,  
om projektet eller dess verkningar sträcker sig till 
- en kommuns område 5 000 
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- 2�5 kommuners områden, varvid utöver 
föregående uppbärs en tilläggsavgift för var 
kommun på  840 
- sex eller flera kommuners områden, varvid 
utöver föregående uppbärs en tilläggsavgift 
för var kommun på 340 
- avgiften kan dock högst uppgå till 15 100 
Behandling av en anmälan enligt 6 § lagen om 
införande av miljölagstiftningen 50 
 
 
 


